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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1301/2011 af Manfred Sachse og Brigitte Lindner, tyske statsborgere, 
om påstået forskelsbehandling af delvist handicappede i forbindelse med sociale 
regler i en pensionskasse for læger i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at der i reglerne for pensionskassen for læger i Brandenburg 
(Ärzteversorgung) er tale om diskrimination af (delvist) handicappede medlemmer af kassen i 
forbindelse med lægernes pensionering. Andragerens hustru, der ligesom andrageren er læge, 
er synshandicappet. Ifølge andrageren tager Ärzteversorgung ikke hensyn til hendes handicap 
ved fastsættelsen af hendes pensionsrettigheder, som det er tilfældet inden for andre 
pensionsordninger i Tyskland. Andrageren henviser i denne sammenhæng bl.a. til 
Amsterdamtraktaten og FN-traktaten om handicappedes rettigheder. Han er af den opfattelse, 
at Ärzteversorgung burde ændre reglerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Generelt giver direktiv 2000/78/EF mulighed for "indirekte forskelsbehandling" på grund af 
handicap, hvis den er objektivt begrundet i et legitimt formål, og hvis midlerne til at opfylde 
det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige (jf. artikel 2, litra b), i ovennævnte 
direktiv). Med hensyn til handicap foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en 
tilsyneladende neutral bestemmelse vil stille personer med et bestemt handicap, særlig 
ufordelagtigt i forhold til andre personer. Direktivet indeholder heller ingen yderligere 
angivelse af, under hvilke omstændigheder der vil forekomme indirekte forskelsbehandling, 
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eller hvilke konkrete mål og midler, der kan begrunde indirekte forskelsbehandling.

Tyskland omsatte i 2006 direktivet i national ret ved "Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz" 
(AGG), hvilket Kommissionen overvågede. Kommissionen er således nået frem til den 
konklusion, at direktivet er blevet gennemført korrekt og fuldstændigt i national ret ved denne 
lov. Når et direktiv er korrekt og fuldstændigt gennemført i national ret, henhører alle 
efterfølgende juridiske spørgsmål, der rejses i enkeltsager – som i denne sag vedrørende den 
påståede forskelsbehandling på grund af handicap – under national lovgivning og dermed 
under de nationale domstole. 

En national domstol vil skulle præcisere og fortolke, hvorvidt handicappede og 
ikkehandicappede skal (eller kan) behandles på samme måde eller forskelligt i forbindelse 
med lægers pensionsrettigheder, og hvorvidt indirekte forskelsbehandling er begrundet. Hvis 
den nationale domstol har spørgsmål om fortolkningen af EU-lovgivningen, vil den henvise 
sagen til EU-Domstolen. 

Kommissionen har imidlertid ingen kompetence til at gribe ind i enkeltsager eller komme med 
en fortolkning vedrørende anvendelsen af den nationale lovgivning i de enkelte sager. 

Desuden indeholder hverken Amsterdamtraktaten eller FN-konventionen om handicappedes 
rettigheder konkrete anvisninger om, hvordan handicappede og ikkehandicappede lægers 
pensionsrettigheder skal behandles.

Konklusioner

Efter Kommissionens mening har Tyskland gennemført direktivet korrekt og fuldstændigt. 
Derfor har Kommissionen har ingen grund til at gribe ind i sagen." 


